PROGRAM: RUNDREISE PÅ FARGERIKE CUBA
10 frokoster, 1 lunsj og 2 middager inkludert

Dag 1

Ankomst på International Airport José Martí Havana
Transport til casa particular– altså familien dere skal bo hos den første natten i Havana.

Dag 2

Byvandring gjennom gamlebyen i Havana
Frokost
Inkludert besøk på de mest kjente torgene i byen. Etterpå kan dere nyte kvelden i Havana
som dere vil. Her er det fargerikt folkeliv i massevis! Overnatting i casa particular i Havana.
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Dag 3

Transport til Viñales, en av de vakreste regionene på Cuba.
Frokost
Her er det grønt og frodig, med skog, palmetrær og runde fjell. I Viñalesdalen får dere
besøke Cueva del Indio, en fascinerende dryppsteingrotte med en underjordisk elv. Grotten
er belyst, slik at de forskjellige formasjonene kommer godt frem. Trolsk stemning!
Ettermiddagen står til fri disposisjon, med muligheter for å booke flere utflukter.
Overnatting i casa particular i Viñales.

Dag 4

Vandretur gjennom tobakksmarkene i Viñalesdalen
Frokost
Her får dere en innføring i hvordan cubanske sigarer blir laget. Overnatting i casa particulari
Viñales.

Dag 5

Neste stopp på turen er Cienfuegos – også kalt «Sydens perle»
Frokost
Her blir det byrundtur, det er mange praktbygninger i spansk kolonistil å se på – og
smijernsarbeidet på noen av bygningene skal være spesielt imponerende. Overnatting i
casa particular.

Dag 6

Transport videre til Trinidad med besøk i byens historiske sentrum
Frokost
Det blir anledning til å besøke det flotte museet Museo Romántico. Dette huset var
opprinnelig bolig for den rike eliten under kolonitiden, så her kan du lære mer om Cubas
historie. Etter museet er det tid for en cocktail i La Canchánchara Bar. Det blir to
overnattinger i casa particular i Trinidad.

Dag 7

Dagen er til fri disposisjon i Trinidad
Frokost
For eksempel kan dere nyte dagen på standen i Península de Ancón og danse om kvelden

Programmet sist oppdatert 30. oktober 2020, 14:09

ved trappene på Plaza Mayor i gamlebyen!

Dag 8

Turen går videre til strandparadiset Cayo Santa María
Frokost, middag
Her venter hvite, langgrunne strender! På veien blir det et stopp i Santa Clara og det
berømte mausoleet til frihetsforkjemperen Ché Guevara. Bo to netter på Hotel Memories
Paraiso Azul med all-inclusive.

Dag 9

Nyt dagen som dere vil i Cayo Santa María
Frokost, lunsj, middag
Hotellet tilbyr ulike aktiviteter, eller dere kan bare nyte strandlivet.

Dag 10

Transport tilbake til Havana for en siste kveld
Frokost
Overnatting i casa particular.

Dag 11

Transport til flyplassen José Martí in Havana for å fly hjem.
Frokost
Forhåpentligvis med fantastiske minner i bagasjen!
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